Nordjysk Pilgrimsforening sender 100 pilgrimme til Rom
To Cafeaftener i Nr. Uttrup Kirke var et forsøg med en ny form for samvær i
pilgrimsforeningen, og de blev en succes.

Nordjysk Pilgrimsforening er en ny forening, der til marts holder sin anden ordinære
generalforsamling. Derfor er der stadig nye veje og nye former, der skal afprøves. Foreningens
næstformand, Charlott Sams havde derfor i samarbejde med sognepræst Henrik Busk Rasmussen
fra Nr. Uttrup Kirke planlagt to ”Café-aftener” i februar måned.
Ideen var egentlig ganske enkel: En pilgrim fortæller om sine oplevelser og viser billeder, der er
kaffe på bordene og tid til samtale og hyggeligt samvær. Og det viste sig, at den slags virker.
I alt 100 mennesker fulgte med de tre vandrende pilgrimme de to aftener, og begge vandringerne
gik til Rom.
Hanna og Ernst Hansen fra Sæby vandrede i sommeren 2016 fra Assisi til Rom ene to på
pilgrimsruten Via Francigena. Det var noget af en udfordring, fordi den ikke alle steder var lige
godt afmærket, så man skal vogte sig for at gå fejl. De oplevede på turen megen italiensk
hjælpsomhed og gæstfrihed i klostre, hos private og andre steder, og de havde rig lejlighed til at
opleve naturen, både den behagelige og den mere voldsomme, når ruten gik over bjergene. De
oplevede også at blive overvældet af hovedstadens myldrende liv og Peterskirkens pragt efter tre
uger alene på vejene.
Sten Erik Løvgreens fortælling var lidt anderledes. Han var med i en lang international vandring fra
Trondheim til Rom og fortalte: Den 22. april 2015 udgik en lille gruppe pilgrimme fra Sct. Olavs
gravsted i Nidaros med kurs mod Sct. Peters grav i Rom. - Selv gik jeg med fra Hirtshals til
Padborg – og igen fra Ravenna til Rom – tilsammen 46 dage og 979 km. Denne vandring var
tilrettelagt med lokale guider og modtageler i rådhuse og kirker under vejs for at skabe
opmærksomhed omkring de nye pilgrims- og kulturveje, hvoraf den danske Hærvej er en del af
ruten fra Trondheim i Norge mod syd.
Begge foredragene blev ledsaget af et væld af flotte billeder. Og bagefter gik snakken lystigt over
kaffekopperne. Der var mange af de ca. 100 tilhørere, som selv havde pilgrimsoplevelser at fortælle.
Der er enighed i Nordjysk Pilgrimsforening om, at denne form for samvær skal gentages ved en
senere lejlighed.
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